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1 SAMMENDRAG
På bakgrunn av ny kunnskap er rapporten revidert etter offentlig ettersyn. For korridor Vest for Nybyen
har Jernbaneverket besluttet å benytte løsmassetunnel som starter nord for Konnerudgata.
Konnerudgata blir ikke berørt. For Sundland vest har det gjennom høringsuttalelser framkommet at
traséen ikke kan gå under trafoen som tidligere antatt. Trasé vil måtte legges vest for trafoen. Med
bakgrunn i endret trasé har investeringskostnadene for Sundland vest økt. Det er også avklart at
sporområdet til dagens Vestfoldbane vil bli frigitt når nytt dobbeltspor er tatt i bruk. Framtidig arealbruk
er ikke avklart.
Videre er det som grunnlag for valg av korridor et vesentlig forhold at korridor Pukerud ikke har den
kapasitet og fleksibilitet for framtidig jernbanetrafikk som de andre korridorene. Dersom denne
korridoren skal være sammenlignbar med de andre korridorene, må det være 4 spor fra Drammen
stasjon til avgreningspunktet ved Pukerud. En utvidelse av traseen på denne strekningen vil medføre
store konsekvenser for de tilstøtende eiendommene, sannsynligvis må 6 firemannsboliger innløses og
rives. Da intensjonen med formannskapets vedtak var at det utredes en korridor som i minst mulig
grad berører eksisterende bebyggelse, ligger ikke en utvidelse av traseen til grunn.
Rapporten er revidert med disse nye innspillene og forutsetningene.
Beregninger av de prissatte effektene av forskjellige korridorer for strekningen mellom Drammen
stasjon og Kobbervikdalen, har til hensikt å rangere korridorene etter hvilken som gir høyest netto
nytte. Analysen svarer ikke på hvorvidt det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge ut strekningen,
ettersom utbyggingen allerede er besluttet. Det betyr at det i analysen ikke er gjort en sammenligning
av de aktuelle korridorene med dagens situasjon, men at de er sammenlignet med hverandre. Den
raskeste korridoren er valgt som referansealternativ, dvs. korridor Vest for Nybyen, under samlet.
De prissatte effektene som er beregnet består av:
- Endringer i trafikantnytten, dvs. endringer i nytten hos de som reiser pga av endring i reisetid.
Videre er det en marginal overflytting av reisende fra tog til bil og buss ved lengre reisetid.
- Endring i operatørnytte, dvs. de bedriftsøkonomiske effektene for selskap som trafikkerer jernbanen og busselskaper som påvirkes av tiltaket. For denne type tiltak er det ikke noen
endringer i operatørnytten for noen alternativer.
- Endring i den offentlige nytten og kostnadene, som består i investeringskostnadene og utgifter
til vedlikehold og nødvendige reinvesteringer, samt den så kalte skattefinansieringskostnaden.
- Endring i nytte for samfunnet for øvrig, dvs. endringer i ulykker, støy, lokal luftforurensning,
utslipp av klimagasser og helse. I dette tilfelle vil den marginale overføringen av trafikk fra
bane til bil eller buss ved lenger reisetid gi marginalt økte kostnader for samfunnet.
Kostnadene og nytten er beregnet for en periode på 40 år etter åpningsåret (2024), mens kostnader
og nytte som oppstår fra år 40 til 75 (som er forventet levetid for tiltaket) er samlet i restverdien. Den
samfunnsøkonomiske analysen av prissatte konsekvenser er sammenstilt i tabellen nedenfor.
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Tabell 1: Netto nåverdi, forskjell fra referansealternativet ( Vest for Nybyen under
samlet). Beløp i millioner 2015-kroner, neddiskontert til 2020
Vest for
Nybyen,
under

Vest for
Nybyen,
over

Sundland
øst

Sundland
vest

Pukerud

Trafikantnytte

Vest for
Nybyen,
under samlet
(ref)
-

-

-

-120

-170

-870

Operatørnytte

-

-

-

-

-

-

Offentlig nytte

-

-

-

-60

-115

-580

Nytte for tredje part

-

-

-

-25

-40

-195

Restverdi

-

-3

25

-130

-280

-1 195

Skattefinansieringskostnad

-

12

-95

-65

255

280

Brutto nåverdi

-

-15

120

-270

-860

-3 120

Investeringskostnader

-

65

-485

-400

1 120

650

NETTO NÅVERDI

-

-80

605

130

-1 980

-3 770

Rangering

3

4

1

2

5

6

Det er korridoren Vest for Nybyen, over som gir høyest netto nåverdi, med en diskontert nettonytte
som er drøye 600 millioner kroner høyere enn referansealternativet (Vest for nybyen, under samlet).
Deretter kommer Sundland Øst med drøyt 100 millioner kroner høyere netto nytte. Vest for Nybyen,
under har marginalt lavere netto nåverdi enn referansealternativet, mens Sundland vest og Pukerud
begge har vesentlig lavere netto nåverdi enn referansealternativet.
Følsomhetsanalyser med trasé for 160 km/t, mot trasé for 200 km/t i ”grunnkjøringen”, viser at
gevinsten av lavere investeringskostnad er større enn tapet av trafikantnytte pga. lenger reisetid. Dette
henger sammen med at forskjellen i hastighet gir små utslag på reisetiden på en så pass kort
strekning. Det kan allikevel være en opsjonsverdi i å allerede nå legge til rette for 200 km/t hvor en økt
gevinst kan tas ut ved utbygging av parsellen etter Kobbervikdalen til IC-standard.
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2 INNLEDNING
2.1

Hensikt

Denne rapporten beskriver vurderinger av tiltakets konsekvenser for prissatte konsekvenser for
alternative korridorer for ny dobbeltsporet jernbane mellom Drammen og Kobbervikdalen. Prosjektet
er nærmere beskrevet i kapittel 2.2.
Prissatte effekter omfatter nytte og kostnader for trafikanter, operatører og samfunnet for øvrig.
Hensikten er å rangere de aktuelle korridorene etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet, men hvor man
ikke har tatt hensyn til prosjektets ikke prissatte virkninger. Disse virkningene er omtalt i egne temarapporter. For en fullstendig samfunnsøkonomisk rangering av korridorene må også de ikke-prissatte
effektene inkluderes.
En samfunnsøkonomisk analyse skiller seg fra en bedriftsøkonomisk analyse på flere områder. Et
privat investeringsprosjekt vil som oftest bli realisert dersom det er bedrifts- eller privatøkonomisk
lønnsomt og dersom de nødvendige offentlige tillatelser foreligger. Et bedriftsøkonomisk lønnsomt
prosjekt er ofte også samfunnsøkonomisk lønnsomt. Men dersom bedriften eller prosjektet påfører
omgivelsene ulemper uten å betale for dem, for eksempel i form av miljøødeleggelser, kan den privatøkonomiske lønnsomheten være høyere enn den samfunnsøkonomiske. Positive eksterne effekter
kan heller ikke utelukkes. Eksterne effekter og ukorrekte priser er de viktigste årsakene til at det
oppstår avvik mellom privat- og samfunnsøkonomisk lønnsomhet slik at en samfunnsøkonomisk
analyse kan gi et annet resultat enn en bedriftsøkonomisk analyse. Ukorrekte priser er priser som ikke
reflekterer reelle, marginale kostnader og marginal betalingsvilje for alle berørte parter. En samfunnsøkonomisk analyse inkluderer også som regel flere kostnader og nytter enn en bedriftsøkonomisk
analyse. For et transporttilbud inkluderes for eksempel nytten for brukerne og samfunnet for øvrig i
den samfunnsøkonomiske analysen.
Hensikten med å beregne de prissatte effektene av ulike korridorene for dobbelsporet jernbane
mellom Drammen og Kobbervikdalen er å rangere disse korridorene, ikke å vurdere om det er
samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge ut strekningen. Beslutningen om å bygge ut dobbeltspor er
allerede tatt, og det er gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av å bygge ut Intercitystrekningene på Østlandet [1]. Det betyr at det i analysen ikke er gjort en sammenligning av de
aktuelle korridorene med dagens situasjon, men at de er sammenlignet med hverandre. Den raskeste
korridoren er valgt som referansealternativ, dvs. korridor Vest for Nybyen, under samlet.

2.2

Beskrivelse av prosjektet og utredningskorridorer

I 2012 ble det utarbeidet en konseptvalgutredning for InterCity-strekningene (KVU IC) etter mandat fra
Samferdselsdepartementet. I Drammen ble det foreslått en trasé i en korridor mellom Nybyen og
Strøm-morenen med tunnel gjennom Strømsåsen til Kobbervikdalen.
Det er et definert mål i Nasjonal transportplan 2014-2023, at det skal være sammenhengende dobbeltspor nord for Tønsberg i 2024. For å få til dette har Jernbaneverket igangsatt arbeid med kommunedelplan for InterCity-strekningen Drammen – Kobbervikdalen.
Kommunedelplanen med konsekvensutredning omfatter nytt dobbeltspor for Vestfoldbanen på
strekningen Drammen stasjon – Kobbervikdalen. Kommunedelplanen inkluderer også nytt dobbeltspor
mellom Drammen og Gulskogen stasjon. Begge stasjonene forutsettes ombygd som følge av tiltaket.
Figur 1 viser planområdet som utredes.
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Figur 1: Planområde

2.3

Utredningskorridorer

2.3.1 Drammen stasjon – Gulskogen stasjon
Ved vurdering av kapasitet skal alternative vendemuligheter for tog utredes. Gulskogen er ett
alternativ for vending, og det vurderes dobbeltspor til Gulskogen. Strekningen Drammen stasjon –
Gulskogen stasjon omfattes derfor av planarbeidet.
For stasjonene skal ulike alternativer vurderes. Trasé på strekningen mellom Drammen og Gulskogen,
som ligger etter avgrening for ny Vestfoldbane, vil være sammenfallende og ikke ha betydning for valg
av korridor, med unntak av Pukerud.
Drammen stasjon: Drammen stasjon bygges om og det etableres 350 meter lange plattformer for 6
spor med retningsdrift. Det er i innledende fase av prosjektet vurdert fem alternative utforminger av
Drammen stasjon. I alle alternativene forlenges plattformene mot vest.
Gulskogen stasjon: Gulskogen stasjon utvides og det etableres 4 spor til plattform. Det forutsettes en
forlengelse av plattformene og en utvidelse av stasjonsområdet mot nord. Baker Thoens allé forutsettes etablert som firefeltsvei med tosidig gang- og sykkel-løsning.

2.3.2 Avgrening for Vestfoldbanen fra bysiden
Figuren på neste side viser utredningskorridorene. De foreslåtte avgreningene på bysiden har fått
benevnelsene Vest for Nybyen, Sundland øst, Sundland vest og Pukerud.
For å bedre trafikkavviklingen mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, skal det forutsettes planskilt
kryssing mellom de to banene vest for Drammen stasjon.
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Figur 2: Alternative korridorer for nytt dobbeltspor Drammen - Kobbervikdalen
Korridor Vest for Nybyen
Det er utredet tre alternative løsninger for planskilt kryssing mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen:
 Vest for Nybyen, under: Sporene for Vestfoldbanen legges i kulvert under Sørlandsbanen og
inn i åsen rett øst for Smithestrøm gård.
 Vest for Nybyen under samlet: Sporene for Vestfoldbanen legges samlet i kulvert under
Sørlandsbanen og inn i åsen rett øst for Smithestrøm gård.
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Vest for Nybyen, over: Vestfoldbanen i bru over Sørlandsbanen og inn i åsen rett øst for
Smithestrøm gård.

For alle alternativene kreves lange og dype byggegroper inn i eksisterende bebyggelse i
anleggsperioden da det er dypt til berg. Det er utredet en løsning med løsmassetunnel for å begrense
inngrepene. Konsekvenser av åpen byggegrop er også vurdert. Eksisterende infrastruktur som veier
og GS-veier blir også berørt i anleggsperioden.

Korridor Sundland øst
Det er utredet en trasékorridor for Vestfoldbanen i bru over Sørlandsbanen der korridoren ligger vest
for Strømmorenen (Sundhaugen) og går videre inn i åsen. Også dette alternativet vil kreve lange og
dype byggegroper inn i eksisterende bebyggelse i anleggsperioden da det er dypt til berg. Det er
utredet en løsning med løsmassetunnel for å begrense inngrepene, men konsekvenser av åpen
byggegrop er også vurdert. Eksisterende infrastruktur som veier og GS-veier blir også berørt i
anleggsperioden.
En løsning med Vestfoldbanen i kulvert under Sørlandsbanen i denne korridoren, vil blant annet være
i konflikt med planlagt ny Tilfartsvei vest. Dette fordi vei og bane vil komme i høydekonflikt i et ellers
trangt område med begrensede muligheter. Kulvertløsning for Vestfoldbanen er derfor ikke utredet.
Korridor Sundland vest
Vestfoldbanen i kulvert under Sørlandsbanen på tvers av Sundland og inn i åsen i nærheten av
Sundland Trafo (Skogliveien 43) er utredet. Det er ikke aksept for å bygge tunnel under trafo, og trasé
vil derfor måtte legges vest for trafoen. Korridoren vil ligge under terreng på Sundland og medføre
omfattende midlertidig stengning eller omlegging av eksisterende spor, samt berøre øvrig
eksisterende infrastruktur. Alternativet vil berøre planlagte byutviklingsområder på Sundland.
Vestfoldbanen i bru over Sørlandsbanen er ikke utredet ikke i denne korridoren. Konsekvensene av
bru og bane på terreng er vurdert å være for store både i forhold til eksisterende og fremtidig
situasjon.
Korridor Pukerud
I henhold til vedtaket i formannskapet (sak 42/2015, pkt. 1), er det utredet et korridoralternativ som
beskrevet under (sitat).
«Formannskapet ber om at Jernbaneverket legger enten «Korridor Gulskogen Vest» eller Pukerudalternativet, i tillegg til de foreslåtte alternativer, inn i planprogram for kommunedelplan med
konsekvensutredning for dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen, før dette legges ut til offentlig
ettersyn. Med denne endringen legges forslaget ut til høring».
Jernbaneverket oppfatter intensjonen med formannskapets vedtak at det utredes en korridor som i
minst mulig grad berører eksisterende bebyggelse. Vestfoldbanen i bru over Sørlandsbanen er ikke
utredet i denne korridoren.
Korridoralternativet Pukerud grener av mellom boligområdene ved Gulskogen og Pukerud, for så å
fortsette mot Kobbervikdalen.
Korridor Pukerud har ikke den kapasitet og fleksibilitet for framtidig jernbanetrafikk som de andre
korridorene. Dersom denne korridoren skal være sammenlignbar med de andre korridorene, vil dette
kreve 4 spor fra Drammen stasjon og til avgreningspunktet ved Pukerud.
2.3.3 Tunnelstrekningene
Det er utredet flere ulike tunneltraseer da det er ulike trasékorridorer i dagen både på bysiden og i
Kobbervikdalen. For hvert alternativ på bysiden er det utredet tilhørende tunnelkorridorer til Kobbervikdalen, hvor nytt spor tilsluttes eksisterende dobbeltspor. Hver tunnelkorridor har tre endepunkter i
Kobbervikdalen: ett for linjen som er dimensjonert for hastighet 160 km/t, ett for linjen med hastighet
200 km/t, og ett hvor man har vurdert en etappeløsning der det først etableres en trasé for 160 km/t,
men der det tilrettelegges for en senere ombygging til 200 km/t.
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For alle fire tunnelkorridorer er det mulig å gjennomføre tunnelarbeidene i løpet av 3 år med bruk av
konvensjonell drivemetode. For alle tunnelkorridorene er anbefalt tunnelløsning dobbeltsporet tunnel
med rømningstunnel for hver 1000 m. For korridor Pukerud gjøres nærmere vurderinger av byggetiden ved bruk av TBM (tunnelboremaskin).
For korridorene Vest for Nybyen og Sundland øst er det foreslått at tunnelen drives fra 2 tverrslag,
samt fra sørenden. For Sundland vest er det i tillegg til drift fra to tverrslag også forutsatt å drive
tunnelen både fra nord- og sørenden. For korridor Pukerud drives det fra 3 tverrslag, samt fra endene.
Konsekvenser knyttet til anleggsområder ved tunnelendene, omfattes av dagsonene for hver korridor.
2.3.4 Dagsonen i Kobbervikdalen
Påkobling til eksisterende linje i Kobbervikdalen er vurdert ut fra krav til hastighetsprofil og kostnader.
Topografi og grunnforhold er vurdert i forhold til hvor det er mulig/hensiktsmessig å etablere tunnelpåhugg. Ulike tunnelalternativer vil også gi ulike koblinger til eksisterende dobbeltspor og følgelig ulike
tunnelpåhugg. Som beskrevet i avsnitt 2.3.3 er det tre påhuggsområder i Kobbervikdalen.
2.3.5 Dagens Vestfoldbane
Framtidig arealbruk for sporområdet til dagens Vestfoldbane er ikke avklart. Arealet vil bli frigitt når
nytt dobbeltspor er tatt i bruk.

2.4

Korridorer som det er beregnet prissatte effekter for

I denne rapporten presenteres prissatte effekter for fire alternative korridorer, og hvor korridoren Vest
for Nybyen er med i tre varianter, en hvor utgående spor går i bro over Sørlandsbanen, en med
utgående spor i kulvert under Sørlandsbanen og en hvor begge spor går i kulvert samlet under
Sørlandsbanen.
De fire korridorene er:
1. Vest for Nybyen,
a. under
b. over
c. under samlet (referansealternativ)
2. Sundland øst
3. Sundland vest
4. Pukerud
Ettersom det ikke skal gjennomføres en fullstendig samfunnsøkonomisk analyse av IC-strekningen er
det ikke relevant å bruke dagens situasjon som referansealternativ (eller 0-alternativ). Grunnen til
dette er at det allerede er vedtatt at strekningen skal bygges, og hensikten med denne analysen er å
velge den korridoren som er best ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, dvs. å rangere de
forskjellige korridorene.

2.5

Metode

De prissatte effektene er beregnet i to steg:
 Trafikkanalyse som gir tall for antall reisende og reiseformål i 2030 og 2060
 Beregning av de samfunnsøkonomiske kostnadene og nytten
Trafikkanalysen er gjennomført med InterCity-modellen [2], som er utviklet for spesielt å vurdere
trafikale endringer som følge av utbygging av IC, inkludert endringer i andre transportmåter enn tog.
Resultatene fra trafikkanalysen presenteres i kapittel 3.
De samfunnsøkonomiske kostnadene og nytten er beregnet med modellverktøyet Merklin (versjon juni
2015), og er i tråd med Jernbaneverkets metodehåndbok for samfunnsøkonomiske beregninger [3].
Resultatene fra disse beregningene presenteres i kapittel 4.
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3 TRAFIKKANALYSE
3.1

Forutsetninger og metode

Trafikkanalysen er basert på referanseberegningene for IC Østlandet som ble gjennomført med
InterCity-modellen for Østlandet [2]. Referanseberegningene for IC Østlandet inkluderer trafikkberegninger for et felles referansealternativ i 2030 og 2060 for alle Intercity-strekningene og følsomhetsberegninger hvor reisetiden er økt med to minutter for alle InterCity-tog på en rekke delstrekninger
(en delstrekning av gangen). Med utgangspunkt i referanseberegningen og følsomhetsberegningen
som forutsetter to minutter ekstra reisetid for Intercity-tog på delstrekningene Drammen-Sande, er det
beregnet trafikale virkninger av de ulike alternativene på strekningen Drammen-Kobbervikdalen
gjennom inter- eller ekstrapolasjon. Det betyr at det forutsettes at ett minutt ekstra reisetid gir halvparten så mye overført og redusert togtrafikk som to minutter ekstra reisetid, med lik relativ fordeling
av endringene på ulike reisehensikter og reiselengder.

3.2

Virkninger av to minutter ekstra reisetid

De trafikale virkningene av to minutter ekstra reisetid for InterCity-tog på delstrekningen DrammenSande fra referanseberegningene for IC Østlandet er vist i tabell 1-4. Resultatene viser urealistisk stor
vekst i biltrafikk for reiser under 50 km ved to minutter ekstra reisetid for IC-tog. Av den grunn er det i
stedet lagt til grunn tilsvarende relativ fordeling av samlet nyskapt og overført togtrafikk i 2060 som i
2030 (samlet nyskapt og overført togtrafikk per reisehensikt er altså i tråd med [2]). Antall referansereiser med tog representerer antall togreiser over snittet Drammen-Sande da kun disse blir påvirket av
to minutter tillegg i reisetiden.1

Tabell 2
Beregninger for 2030 ved 2 min tillegg i reisetid for IC -tog på strekningen
Drammen-Sande. Reiser under 50 km [2]
2030, reiser under 50 km

Arbeid

Fritid

Forretning

SUM

Referansetrafikk med tog
Antall reiser pr. år

139 890

100 920

28 980

269 790

-4 415

-1 573

-934

-6 922

-156 106

-60 127

-38 325

-254 558

-886

-1 083

-330

-2 299

-18 809

-21 669

-6 655

-47 133

-3 277

-2 417

-1 741

-7 436

-89 568

-69 165

-49 456

-208 189

-8 578

-5 073

-3 006

-16 657

-264 483

-150 961

-94 437

-509 880

Overført fra bil til tog
Antall reiser pr. år
Personkilometer pr. år
Overført fra buss til tog
Antall reiser pr. år
Personkilometer pr. år
Nyskapt togtrafikk
Antall reiser pr. år
Personkilometer pr. år
Sum endring togtrafikk
Antall reiser pr. år
Personkilometer pr. år

1

Referansereisende over snittet er funnet ved å multiplisere totalt antall timer økt reisetid med tog gitt at
referansereisende fremdeles reiser (fra [2]) med 60 (for å konvertere fra timer til minutter) og deretter dele
på 2, tilsvarende endret reisetid per reise.
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Tabell 3
Beregninger for 2030 ved 2 min tillegg i reisetid for IC -tog på strekningen
Drammen-Sande. Reiser over 50 km [2]
2030, reiser over 50 km

Arbeid

Fritid

Forretning

SUM

Referansetrafikk med tog
Antall reiser pr. år

1 972 770

1 918 260

581 460

4 472 490

-29 699

-22 984

-10 333

-63 016

-3 141 139

-2 531 321

-1 189 921

-6 862 381

Overført fra bil til tog
Antall reiser pr. år
Personkilometer pr. år
Overført fra buss til tog
Antall reiser pr. år
Personkilometer pr. år

-6 403

-5 101

-2 060

-13 564

-719 301

-628 809

-248 860

-1 596 970

-17 781

-18 173

-7 406

-43 360

-1 927 705

-2 084 107

-875 745

-4 887 557

-53 882

-46 258

-19 800

-119 939

-5 788 145

-5 244 237

-2 314 526

-13 346 907

Nyskapt togtrafikk
Antall reiser pr. år
Personkilometer pr. år
Sum endring togtrafikk
Antall reiser pr. år
Personkilometer pr. år

Tabell 4
Beregninger for 2060 ved 2 min tillegg i reisetid for IC -tog på strekningen
Drammen-Sande. Reiser under 50 km [2]
2060, reiser under 50 km

Arbeid

Fritid

Forretning

SUM

Referansetrafikk med tog
Antall reiser pr. år

200 350

138 731

42 655

381 736

-6 079

-2 440

-1 701

-10 220

-239 347

-63 026

-67 490

-369 862

-1 220

-1 680

-601

-3 501

-28 839

-22 714

-11 719

-63 272

-4 512

-3 749

-3 171

-11 432

-137 328

-72 500

-87 091

-296 920

-11 811

-7 869

-5 475

-25 154

-405 513

-158 240

-166 302

-730 056

Overført fra bil til tog
Antall reiser pr. år
Personkilometer pr. år
Overført fra buss til tog
Antall reiser pr. år
Personkilometer pr. år
Nyskapt togtrafikk
Antall reiser pr. år
Personkilometer pr. år
Sum endring togtrafikk
Antall reiser pr. år
Personkilometer pr. år
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Tabell 5
Beregninger for 2060 ved 2 min tillegg i reisetid for IC -tog på strekningen
Drammen-Sande. Reiser over 50 km [2]
2060, reiser over 50 km

Arbeid

Fritid

Forretning

SUM

Referansetrafikk med tog
Antall reiser pr. år

2 444 015

2 599 139

751 224

5 794 378

-37 178

-36 291

-13 273

-86 742

-3 882 162

-3 354 351

-1 498 075

-8 734 588

Overført fra bil til tog
Antall reiser pr. år
Personkilometer pr. år
Overført fra buss til tog
Antall reiser pr. år
Personkilometer pr. år

-4 563

-8 180

-2 003

-14 746

-525 687

-968 297

-242 721

-1 736 706

-24 100

-20 415

-11 548

-56 062

-2 614 120

-2 663 927

-1 339 834

-6 617 881

-65 840

-64 886

-26 824

-157 551

-7 021 969

-6 986 575

-3 080 631

-17 089 174

Nyskapt togtrafikk
Antall reiser pr. år
Personkilometer pr. år
Sum endring togtrafikk
Antall reiser pr. år
Personkilometer pr. år

De trafikale virkningene av to minutter ekstra reisetid for InterCity-tog på delstrekningen DrammenSande innebærer en samlet reisetidselastisitet på -1,1.2 Responsen er størst for forretningsreiser da
disse har høyest tidsverdier. For reiser under 50 km overføres 42 prosent av den reduserte togtrafikken til bil, 14 prosent til buss, mens 45 prosent av reduksjonen representeres av lavere reiseaktivitet (negativ nyskapt trafikk). For reiser over 50 km fordeles den reduserte togtrafikken på 53-55
prosent til bil, 9-11 prosent til buss og 36 prosent til lavere reiseaktivitet.
InterCity-modellen inkluderer ikke gjennomgående fjerntogtrafikk. Konseptdokumentet for ICstrekningene legger imidlertid til grunn at fremtidig sammenkobling mellom Vestfoldbanen og
Sørlandsbanen gjør at tog fra Oslo til Kristiansand og Stavanger vil kunne benytte det nye dobbeltsporet gjennom Vestfold fra 2050. Av den grunn er det benyttet tilsvarende enkle elastisitetsberegninger og forutsetninger som i beregninger for IC Østlandet [2] for å beregne trafikale
konsekvenser av endret fremføringstid for fjerntog mellom Oslo og Kristiansand og Stavanger i 2060.
Det vil si at det er forutsatt en reisetidselastisitet på -1,75 og 1 prosent årlig trafikkvekst i perioden
2013-2060. Ellers antas samme relativ fordeling av den totale endringen i togreiser på nyskapt trafikk
og trafikk overført til bil og buss som implisert av de beregnede trafikale virkningene for IC-trafikken.
Det er lagt til grunn 264 km som gjennomsnittlig reiselengde, tilsvarende gjennomsnittlig reiselengde
på Sørlandsbanen i 2014 (SSBs jernbanestatistikk) og at alle reiser er lengre enn 150 km. Reisene
fordeles med 18 prosent forretningsreiser og 82 prosent fritidsreiser, i tråd med Merklins standardforutsetning for NTM. De beregnede trafikale konsekvensene av to minutter tillegg i reisetiden for
fjerntog mellom Oslo og Kristiansand/Stavanger er vist i Tabell 6.

2

Dvs. at en økning i reisetiden med en prosent gir en reduksjon i etterspørselen etter togreiser med 1,1
prosent.
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Tabell 6
Beregninger for 2060 med 2 min tillegg i reisetid for fjerntog Oslo Kristiansand
2060, reiser over 50 km

Fritid

Forretning

SUM

Referansetrafikk med tog
Antall reiser pr. år

1 078 300

236 700

1 315 000

-9 666

-2 122

-11 787

-2 590 392

-568 623

-3 159 014

Overført fra bil til tog
Antall reiser pr. år
Personkilometer pr. år
Overført fra buss til tog
Antall reiser pr. år
Personkilometer pr. år

-1 582

-347

-1 929

-423 882

-93 047

-516 930

-6 327

-1 389

-7 715

-1 695 529

-372 189

-2 067 718

-17 574

-3 858

-21 432

-4 709 803

-1 033 859

-5 743 662

Nyskapt togtrafikk
Antall reiser pr. år
Personkilometer pr. år
Sum endring togtrafikk
Antall reiser pr. år
Personkilometer pr. år

3.3

Kjøretid og driftsopplegg

De trafikale virkningene av de ulike alternativene er, som nevnt over, beregnet gjennom interpolasjon/ekstrapolasjon av resultatene fra følsomhetsberegningen som forutsetter to minutter ekstra reisetid.
Kjøretiden i alternativene styrer dermed trafikkberegningene. Det er lagt til grunn kjøretider som vist i
Tabell 7. Tidene forutsetter maksimal hastighet på 200 km/t, inkluderer et 10 prosent påslag på de
teoretiske kjøretidene og viser gjennomsnittet av kjøretider i nordgående og sørgående retning.

Tabell 7

Kjøretid og kjørelengde for strekningen Drammen -Sande [4]

Rutetid (min:sek)
Forskjell i rutetid fra
Ref (min:sek)
Forskjell i rutelengde
fra A (km)
*

Vest for
Nybyen,
under
samlet (ref)

Vest for
Nybyen,
under

Vest for
Nybyen,
over

Sundland øst

Sundland vest

Pukerud

10:10

10:10

10:10

10:32

10:41

12:51

00:00

00:00

00:22

00:31

02:41

0

-0,01

0,30

1,07

5,50

Forutsetter Togtype Dobbeltsett Type47 (Flirt-RE). Høyhastighetstog Velaro (FE-tog) gir marginalt kortere reisetid.

Driftsopplegget som legges til grunn for alle alternativ på Vestfoldbanen og Sørlandsbanen fremgår av
Tabell 8. Togtilbudet tilsvarer det som ble forutsatt i referanseberegningene for IC Østlandet [5]. Dette
avviker noe fra det driftsopplegget som er lagt til grunn i kapasitetsberegningene som er gjort i
forbindelse med konsekvensutredningen av Drammen-Kobbervikdalen. Grunnen til avviket er at den
samfunnsøkonomiske analysen bl.a. skal finne et driftsopplegg som utnytter infrastrukturen best
mulig. Driftsopplegg som ikke er balansert mot trafikkgrunnlaget kan gi støy i lønnsomhetsberegningene som i sin tur kan føre til feil konklusjoner når det gjelder valg av infrastrukturløsning.
Driftsopplegget som er brukt i trafikkanalysen er bedre balansert mot trafikkgrunnlaget, men ikke
nødvendigvis det optimale opplegget. Hensikten med driftsopplegget i trafikkanalysen er ikke å
bestemme eksakt hvilket ruteopplegg som skal gjennomføres på ulike tidspunkt, men å gi et grunnlag
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for dimensjonering av tilbudet på strekningen. Forskjellene i driftsopplegget har heller ikke noen
betydning for rangering av de ulike korridorene.
Togtilbudet på Vestfoldbanen i 2030 består av to fullstoppende tog i timen utenom rush mellom Oslo
og Skien, to ekspresstog i timen i rush mellom Oslo og Skien (uten stopp mellom Drammen og
Tønsberg) og to fullstoppende tog i timen i rush mellom Oslo og Tønsberg.3 I 2060 legges det til ett
tog i timen på alle disse rutene. Togtilbudet på Sørlandsbanen med ett tog i timen i grunnrute er kun
vist for 2060 da fjerntog til/fra Kristiansand forutsettes kjørt over Vestfoldbanen først fra 2050, men
ikke 2030.
Sammenlignet med togtilbudet på Vestfoldbanen i konseptdokumentet for IC-strekningene [2] er antall
avganger pr. time i både 2030 og 2060 det samme i rushtid, men mindre omfattende utenom rush.
Begrunnelsen for avviket er, som også nevnt over, at det i samfunnsøkonomiske lønnsomhetsvurderinger bør være rimelig samsvar mellom beregnet trafikk og tilbudt kapasitet. Resultatene av
referanseberegningene for IC Østlandet innebærer under 300 togpassasjerer i timen i maksimal
strekningsbelastning på Vestfoldbanen for fullstoppende tog mellom Oslo og Skien (utenom rush) i
2030, mens det tilsvarende tallet er noe under 400 togpassasjerer i 2060. Gitt to motorsett per
avgang, tyder dette på at et utvidet togtilbud utenom rush ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt, i alle
fall hvis en ser på Vestfoldbanen isolert. I rush er imidlertid kapasitetsutnyttelsen langt høyere, og
grove beregninger viser rett under 900 og 1200 togpassasjerer i timen i maksimal strekningsbelastning på Vestfoldbanen med ekspresstoget mellom Oslo og Skien i rush i hhv. 2030 og 2060.
Beregningene forutsetter 70 prosent trafikk i dimensjonerende retning og at 75 prosent av togpassasjerene som reiser mellom Tønsberg og stasjoner nord for Tønsberg velger ekspresstoget
mellom Oslo og Skien i rush.
I konseptdokumentet [5] er togtilbudet differensiert over hele driftsdøgnet, mens det i beregningene er
forutsatt at alle avganger utenom rush betjener alle stasjoner.
Tabell 8 Driftsopplegg for Vestfoldbanen i 2030 og 2060 og Sørlandsbanen i 2060
2030 Rush/dag

2060 Rush/dag

Oslo-Skien (fullstoppende)

0/2

0/3

Oslo-Skien (direkte Drammen-Tønsberg)

2/0

3/0

Oslo-Tønsberg (fullstoppende)

2/0

3/0

SUM IC Vestfoldbanen

4/2

6/3

Oslo-Kristiansand/Stavanger

3.4

1/1

Beregningsresultater for togstrekningen

Tabell 9 og Tabell 10 viser beregnet antall togreiser på strekningen Drammen-Sande for referansealternativet (Vest for Nybyen, under samlet) i 2030 og 2060 og endring for de øvrige alternativene
sammenlignet med dette referansealternativet. I 2060 er både trafikk med IC-tog og fjerntog til
Kristiansand inkludert. Alle de tre variantene av Vest for Nybyen har samme reisetid og togtrafikk som
Vest for Nybyen, under samlet, og er derfor ikke skilt ut i tabellene nedenfor. Antall togreiser i
alternativet Vest for Nybyen under samlet er noe høyere enn i de opprinnelige referanseberegningene
for IC Østlandet [2] da sistnevnte forutsatte noe lenger reisetid (12:06) mellom Drammen og Sande.

3

Både trafikkberegningene som er gjort med IC-modellen og den samfunnsøkonomiske analysen legger til
grunn at alle IC-tog vender på Eidsvoll.
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Tabell 9
Referansereiser med tog og endring sammenlignet med referansen på
strekningen Drammen-Sande i 2030, reiser pr. år
Under 50 km
Arbeid

Fritid

Over 50 km

Forretning
31 872

Vest for
148 146
105 803
Nybyen1
(referansereiser)
Sundland øst
-1 573
-930
-551
(endring fra ref.)
Sundland vest
-2 252
-1 332
-789
(endring fra ref.)
Pukerud
-11 545
-6 827
-4 044
(endring fra ref.)
1 Likt antall reiser i alle tre alternativene vest for Nybyen

Sum

Arbeid

Fritid

Forretning
600 518

Sum

285 821

2 024
631

1 962
783

4 587
932

-3 054

-9 878

-8 481

-3 630

-21 989

-4 372

-14 144

-12 143

-5 198

-31 484

-22 416

-72 516

-62 256

-26 648

-161 419

Tabell 10 Referansereiser med tog og endring sammenlignet med referansen på
strekningen Drammen-Sande i 2060
Under 50 km
Arbeid

Fritid

Over 50 km

Forretning
47 924

Sum

Vest for Nybyen1
211 718
146 305
(referansereiser)
Sundland øst
-2 165
-1 443
-1 004
(endring fra ref.)
Sundland vest
-3 100
-2 066
-1 437
(endring fra ref.)
Pukerud
-15 895
-10 590
-7 368
(endring fra ref.)
1 Likt antall reiser i alle tre alternativene vest for Nybyen

3.5

-4 612

2 507
387
-12 071

3 756
807
-15 118

Forretning
1 017
456
-5 625

-6 603

-17 283

-21 646

-8 054

-46 983

-33 853

-88 610

-110 977

-41 293

-240 881

405 947

Arbeid

Fritid

Sum
7 281
649
-32 813

Antall passasjerer på stasjonene

Ettersom utbygging av strekningen inkluderer utbygging av Drammen og Gulskogen stasjon er det av
interesse også å vise antall passasjerer som går på og/eller av på disse stasjonene. Antall passasjerer
på stasjonene har ikke noen betydning for de prissatte effektene, men har relevans for dimensjoneringen av stasjonene. Det foreligger kun tall for antall passasjerer i referansekjøringen, men som
Tabell 9 viser reduseres passasjertallet med 0,5 prosent for korridorene Sundland øst og Sundland
vest, og med nærmere 4 prosent for Pukerud. Også om dette tallet viser antall passasjerer på strekningen uavhengig av hvor de går på og av er det rimelig å anta at den prosentuelle reduksjonen i
antall passasjerer på Drammen stasjon er tilnærmet lik den prosentuelle reduksjonen i passasjertallet.
Antall passasjerer på Gulskogen stasjon vil imidlertid ikke påvirkes av korridorvalg.
Tabell 11

Antall passasjerer på Drammen og Gulskogen stasjon, totalt og ÅDT. 2013 og 2030
2013
Totalt

Drammen
Gulskogen

2030
Totalt

ÅDT

ÅDT

3 460 000

9 611

4 678 000

12 994

315 000

875

481 000

1 336
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Passasjertallene er basert på følgende forutsetninger:
 Drammen 2013: statistikk fra NSB
 Gulskogen 2013: beregnet tall fra IC-modellen [2]. Modellen beregner totalt antall passasjerer
på stasjonene Drammen, Gulskogen, Brakerøya og Lier, hvor det er forutsatt at nærmere 9
prosent av passasjerene går på eller av på Gulskogen. Denne prosentsatsen er hentet fra
beregninger gjort i Oslo-Navet [6].
 Drammen 2030: IC-trafikken øker med 63 prosent fra 2013, mens det ikke er forutsatt noen
vekst for flytoget. Total vekst blir dermed 35 prosent.
 Gulskogen 2030: ÅDT fra beregninger utført i Oslo-Navet, hvilket gir en total vekst på 53
prosent fra 2013.
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4 PRISSATTE EFFEKTER
4.1

Metode og beregningsforutsetninger

I dette kapitlet presenteres kort metoden for samfunnsøkonomiske analyser, og hvilke forutsetninger
som er brukt i beregningene.
Den samfunnsøkonomiske analysen er gjennomført i tråd med retningslinjene i Jernbaneverkets
veileder for samfunnsøkonomiske analyser, JD 205 [3], og hvor henholdsvis Jernbaneverkets og
Statens vegvesens verktøy for slike analyser er benyttet.
Den samfunnsøkonomiske analysen er gjennomført for et stort utbyggingsprosjekt med et bredt
spekter av virkninger over en lang tidshorisont. Det understrekes derfor at det er betydelig usikkerhet
knyttet til nivået på beregnet nytte og kostnader. Konklusjonene må vurderes i lys av denne
usikkerheten.

4.1.1 Kalkulasjonspriser
I en bedriftsøkonomisk lønnsomhetsberegning benytter man markedspriser for å beregne inntekter og
kostnader. Årsaken er selvsagt at det er markedsprisene bedriften må forholde seg til, og det er
markedsprisene som avgjør bedriftens inntekter og utgifter.
I en samfunnsøkonomisk lønnsomhetsberegning skal man bruke priser som reflekterer de realøkonomiske kostnadene ved å benytte ressurser i prosjektet. Utgangspunktet er at alle ressurser har
en alternativ anvendelse. De realøkonomiske kostnadene ved å benytte for eksempel ressursen
arbeidskraft i et prosjekt er lik verdien av denne arbeidskraften i andre prosjekter. Kalkulasjonsprisene
i en samfunnsøkonomisk analyse skal altså reflektere alternativverdien, verdien i beste alternative
anvendelse, av de ressursene som brukes. For ressurser som omsettes på et marked vil kalkulasjonsprisen gjerne være lik markedsprisen, dette gjelder for eksempel for arbeidskraft. Samtidig skal skatter
som ikke har til hensikt å korrigere for eksternaliteter, for eksempel merverdiavgift, trekkes ut.
Regelen om å verdsette på grunnlag av alternativverdier gjelder også miljøvirkninger og andre
eksterne effekter. Korrekte kalkulasjonspriser for miljøskader er lik verdien av ren luft, rent vann og
liknende. Prinsipielt sett er verdien av ren luft og rent vann et eksempel på verdien ”i andre
anvendelser”.
Nytte- og kostnadsvirkningene av et tiltak inntreffer sjelden utelukkende på samme tidspunkt. For å
kunne sammenlikne nytte og kostnader som påløper på̊ ulike tidspunkt benyttes nåverdimetoden, som
også er kjent fra bedriftsøkonomisk analyse. Alle fremtidige kostnader og gevinster neddiskonteres
ved en kalkulasjonsrente. Jo lenger frem i tid kostnader og gevinster påløper, jo lavere nåverdi vil
konsekvensen ha. Hvis prosjektets totale gevinster overstiger totale kostnader målt i nåverdi, sies
prosjektet å ha positiv netto nåverdi, og prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt.
4.1.2 Konsekvenser
Behandlingen av konsekvensene deles inn i to hovedtyper:



Prissatte konsekvenser
Ikke-prissatte konsekvenser

Beregningene av de prissatte konsekvensene av å bygge jernbane er gjennomført med Jernbaneverkets beregningsmodell, Merklin, versjon juni 2015.
Alle konsekvenser beregnes som differansen mellom det enkelte alternativet og nullalternativet.
Ikke-prissatte konsekvenser er beskrevet i egne temarapporter.
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4.1.3 Generelle beregningsforutsetninger for prissatte konsekvenser
For strekningen Drammen-Kobbervikdalen legges til grunn at prosjektet har en levetid på 75 år fra og
med åpningsåret i 2024. Oppstartsåret for prosjektet er 2020, det vil si det antatt første året av
anleggsperioden. Analyseperioden består av de første 40 årene etter prosjektets oppstartsår, noe som
betyr at det presenteres detaljerte nytte- og kostnadsstrømmer for denne perioden. Restverdiperioden
består av de resterende årene av prosjektets levetid, og for denne perioden rapporteres kun samlet
netto nåverdi, kalt restverdi, det vil si summen av alle nytte- og kostnadselementer.
Prosjektets systematiske risiko hensyntas gjennom kalkulasjonsrenta. I tråd med DFØs [7] og Finansdepartementets [8] anbefalinger settes kalkulasjonsrenta til 4 prosent de første 40 årene etter
prosjektets oppstartsår (tilsvarende den såkalte analyseperioden), 3 prosent for de neste 35 årene og
deretter 2 prosent ut prosjektet levetid.
Nytten av goder som ikke omsettes i markedet, som tid, miljø, sikkerhet og helse, verdsettes med
basis i befolkningens betalingsvilje. En rekke internasjonale studier viser at betalingsviljen for tid,
miljø, helse og sikkerhet øker når inntekten øker [9], [7]. Det forutsettes følgelig at betalingsviljen for
disse godene stiger like mye som inntektsveksten og legges til grunn 1,3 prosent årlig vekst i realdisponibel inntekt pr person. Dette er i tråd med standardforutsetningen i Merklin versjon juni 2015 og
EFFEKT på tilsvarende tidspunkt, men noe lavere enn den forventede veksten på 1,4 prosent i BNP
per capita fra Perspektivmeldingen 2013 [10]. For øvrige goder antas ingen endring i realprisene over
tid.
Finansiering over offentlige budsjetter innebærer i siste instans økte skatter. Skatter og avgifter som
ikke skal korrigere for negative eksterne effekter, medfører forskjeller mellom samfunnsøkonomisk og
privatøkonomisk lønnsomhet, og bidrar dermed til at samfunnets ressurser styres bort fra den samfunnsøkonomisk beste tilpasningen. I tråd med etablert praksis er det lagt til grunn en skattefinansieringskostnad på 20 prosent på utbetalinger over offentlige budsjetter.
Detaljerte nytte- og kostnader beregnes for år 2030 og år 2060. Dette er analysens såkalte
beregningsår, og samsvarer med årene det er gjort trafikkberegninger for. Trafikkavhengige nytte og
kostnader for øvrige år anslås ved å forutsette at disse størrelsene har samme relative vekst som
trafikkvolumet over tid, før 1,3 prosent årlig vekst i verdien av tid, miljø, helse og sikkerhet blir
inkludert. Det legges til grunn at togtrafikken vokser jevnt mellom 2024 og 2060 (interpolering med
konstant årlig relativ vekst mellom de to beregningsårene og samme relativ vekst mellom 2024 og
2030). Etter 2060 er Merklins standardforutsetning om 1 prosent årlig vekst i togtrafikken og trafikkavhengige nytte og kostnader benyttet (før inkludering av vekst i verdien av tid, miljø, helse og
sikkerhet).
Alle resultater og forutsetninger er målt i 2015-kroner, neddiskontert til henføringsåret4, 2020, hvis ikke
annet er oppgitt. De generelle beregningsforutsetningene er oppsummert i tabellen under.

4

Henføringsåret (eller diskonteringsåret) angir hvilket år de årlige nytte- og kostnadsbeløpene skal
neddiskonteres til. Normalt settes dette likt med oppstartsår.
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Tabell 12: Generelle beregningsforutsetninger for prissatte konsekvenser
Parameter

Forutsetning

Oppstartsår

2020

Åpningsår

2024

Prosjektets levetid

2024-2098

Analyseperiode

2020-2059

Restverdiperiode

2060-2098

Kalkulasjonsrente, 2020-2059

4,0 %

Kalkulasjonsrente, 2059-2094

3,0 %

Kalkulasjonsrente, 2095-2098

2,0 %

Realprisjustering tid, miljø, sikkerhet og helse

1,3 %

Skattefinansieringskostnad

20 %

Beregningsår

2030 og 2060

Henføringsår

2020

Kroneverdi

2015

Levetid underbygning

75 år

Levetid overbygning

40 år

Levetid kontaktledningsanlegg

60 år

Levetid signalanlegg

30 år

Levetid elektroanlegg

40 år

4.1.4 Prissatte nytte- og kostnadselementer
Prissatt nytte og kostnader ved samferdselsprosjekter grupperes normalt etter hvilke grupper/aktører
som påvirkes:


Trafikanter som får endret sitt transporttilbud



Operatører, dvs. selskaper som driver tog- og busstrafikken, og bompengeselskaper



Offentlige organer, dette omfatter investeringskostnader, utgifter til drift og vedlikehold, kjøp av
transporttjenester og endringer i avgiftsinntekter



Samfunnet for øvrig, dvs. nytte og kostnader knyttet til ulykker, støy, kø, lokale utslipp, utslipp
av klimagasser og helse, samt ikke prissatte konsekvenser

4.2

Trafikantnytte

Trafikantnytten kvantifiserer nytten av et endret transporttilbud for brukerne av tilbudet og for
trafikanter som benytter andre transportmidler.
Trafikantnytten deles inn i tre hoveddeler:


Nytten for trafikanter som benytter tilbudet både før og etter tiltaket (referansetrafikken)



Nytte for togtrafikanter, overført til/fra andre transportmidler og nyskapt/redusert trafikk



Nytte for trafikanter som fortsetter å benytte andre transportmidler

De trafikale virkningene hentes fra trafikkberegningsmodellen (IC-modellen, se omtale i kapittel 3).
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Trafikantnytten verdsettes i henhold til forutsetninger i Jernbaneverkets veileder for samfunnsøkonomiske analyser for jernbanen [3].
Trafikantnytte for togreiser overført til/fra andre transportmidler og nyskapt/redusert togtrafikk,
beregnes ved hjelp av den såkalte «rule of the half». Sistnevnte innebærer at den endrede trafikantnytten ved en nyskapt/redusert eller overført togreise (fra/til buss eller bil) er halvparten av nytteendringen, målt som endrede generaliserte kostnader5, for trafikanter som benytter tilbudet både før
og etter forbedringen av tilbudet. Denne regelen er en normal og grei antagelse i samfunnsøkonomiske analyser av endringer i transporttilbudet.
Tidsverdiene som legges til grunn tilsvarer forutsetningene i Merklin6 og Jernbaneverkets veileder for
samfunnsøkonomiske analyser, JD 205 [3]. Fordelingen mellom ulike reisehensikter og reiselengder
fra trafikkberegningene innebærer 171 kroner og 254 kroner i volumvektet verdi av reisetid i henholdsvis 2030 og 2060 (målt i 2015-kroner, justert for reallønnsvekst frem til de to beregningsårene). I
tillegg kommer korrigering for høyere tidsverdier blant fritids- og forretningsreiser til flyplasser (Torp og
Gardermoen), slik at tidsverdier for flyreiser benyttes blant disse.
Trafikanter som fortsetter å benytte andre transportmidler påvirkes også av overføringen av trafikk til
eller fra dette transportmidlet. Ved overføring fra vei til bane vil gjenværende bil- og busstrafikanter få
reduserte køkostnader.7 Busstrafikantene påvirkes samtidig negativt av redusert frekvens. Dette har
sammenheng med at bussoperatørene forutsettes å kompensere halvparten av inntektsbortfallet med
kostnadsreduksjoner via redusert avgangshyppighet.
Konseptdokumentet [5] antar to godstog per dag per retning mellom Drammen og Kopstad (Horten).
Det er sett bort fra betydningen for godskunder (og godsoperatører) da kjøretiden er relativt lik i alle
alternativ slik at virkningen antagelig blir svært liten når godstrafikken også er lav.
4.2.1 Resultater
Nytten for trafikantene (sammenlignet med alternativet Vest for Nybyen, under samlet) er oppsummert
i Tabell 13. Lenger reisetid gir lavere trafikantnytte i alle alternativ sammenlignet med traseene i
korridor Vest for Nybyen. Dette går primært utover referansetrafikken, det vil si togpassasjerer som tar
toget selv om reisetiden endres. Nyttetapet for overført og redusert trafikk er relativt lavt da
reduksjonen i antall togreiser er lav sammenlignet med antallet referansereiser. Posten «Andre
transportmidler» inkluderer korrigering for høyere tidsverdi for tilbringerreiser til Torp og Gardermoen.
Pukerud skiller seg ut med klart sterkest reduksjon i trafikantnytten, mens noen sekunder lenger
reisetid gjør at Sundland vest kommer ut noe dårligere enn Sundland øst.

Tabell 13: Trafikantnytte. Beløp i mill ioner 2015-kroner, neddiskontert til 2020.
Forskjell fra referansealternativet (Vest for Nybyen , under samlet)
Vest for
Nybyen,
under
-

Vest for
Nybyen,
over
-

Sundland
øst

Sundland
vest

Pukerud

- 110

- 158

- 782

Overført og redusert trafikk

-

-

-0

-1

- 17

Andre transportmidler

-

-

- 11

- 15

- 73

SUM TRAFIKANTNYTTE

-

-

- 121

- 173

- 872

Referansetrafikk

5

6
7

Generaliserte kostnader for den reisende inkluderer verdien av tiden som brukes på reisen og alle kostnader
for reisen (som billettkostnader, drivstoff mv).
Versjon juni 2015
Det forutsettes en reduksjon i generaliserte reisekostnader for øvrige bilreisende på 0,447 kr og 0,894 kr pr.
reduserte kjøretøykm med henholdsvis personbil og buss innenfor store tettsteder med mer enn 100 000
innbyggere. For øvrige områder forutsettes ingen gevinster knyttet til reduserte køkostnader.
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Operatørnytte

Konsekvensene for operatørene måles gjennom de bedriftsøkonomiske effektene for selskap som
trafikkerer jernbanen og busselskaper som påvirkes av tiltaket.
Endret togtilbud påvirker trafikkinntekter for togoperatørene. Overføring av trafikk fra vei til bane
påvirker inntekter og kostnader for operatører på andre kollektive transportmidler (dvs. buss). I
beregningene er det forutsatt at inntektsbortfallet ved redusert busstrafikk er det samme som inntektsøkningen for togoperatøren ved overført trafikk. Bussoperatøren forutsettes å kompensere halvparten
av inntektsbortfallet gjennom kostnadsreduksjoner ved redusert frekvens.
For togtrafikk forutsettes nettovirkningen av endrede inntekter og kostnader i sin helhet kompensert
gjennom endringer i offentlig kjøp.8 Operatørnytten for denne trafikken er dermed pr definisjon null,
mens endringer i differansen mellom inntekter og kostnader reflekteres i offentlig nytte. For fjerntrafikk
og busstrafikk forutsettes ikke offentlig kjøp.
4.3.1 Resultater
Lenger reisetid og færre togreiser gir togoperatørene lavere markedsinntekter. Samtidig betyr økt
kjørelengde høyere drifts- og kapitalkostnader. Reduserte markedsinntekter og høyere kostnader
motsvares av at togoperatørene mottar økte inntekter fra offentlig kjøp. Overføring av reiser fra tog til
buss gir busselskapene noe høyere markedsinntekter som motsvares av høyere kostnader og lavere
offentlig kjøp. Konsekvensene for operatørnytte er vist i Tabell 14. Også om nettoeffekten for
samfunnet er null i samtlige alternativer medfører Pukerud den største økningen i offentlige kjøp av
transporttjenester.

Tabell 14: Operatørnytte. Beløp i mill ioner 2015-kroner, neddiskontert til 2020.
Forskjell fra referansealternativet (Vest for Nybyen , under samlet)
Vest for
Nybyen,
under
-

Vest for
Nybyen,
over
-

Sundland
øst

Sundland
vest

Pukerud

- 35

- 50

- 256

Persontog, offentlig kjøp

-

-

71

119

609

Persontog, kostnader

-

-

- 36

- 69

- 353

Andre operatører, markedsinntekter

-

-

6

8

41

Andre operatører, offentlig kjøp

-

-

-3

-4

- 21

Andre operatører, kostnader

-

-

-3

-4

- 21

SUM OPERATØRNYTTE

-

-

-

-

-

Persontog, markedsinntekter

4.4

Offentlig nytte og kostnader

Nytte og kostnader for offentlige organer består av fem hovedelementer:

8



Infrastrukturinntekter



Drift og vedlikehold av infrastruktur



Offentlig kjøp av transporttjenester



Andre virkninger på offentlige budsjetter



Investeringskostnader

Samferdselssektoren generelt og jernbanen spesielt er kjennetegnet ved fallende gjennomsnittskostnader.
Da vil det normalt ikke være lønnsomt å sette billettprisene på et nivå som gir bedriftsøkonomisk
lønnsomhet. Offentlig kjøp er det viktigste virkemidlet for å kompensere kollektivselskapene for dette, og
bidra til tilnærming til samfunnsøkonomisk riktig prissetting.
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Det offentlige mottar inntekter fra særavgifter på drivstoff og bompasseringer. Det er forutsatt, i likhet
med trafikkberegningene [2], bompenger i tråd med generell brukerbetaling på 0,5 kroner per
kjøretøykm for biltrafikk der hvor dagens bomsnitt er avviklet. Dette vil si alle veistrekninger innenfor
influensområdet i Vestfold i 2030 og 2060.
Det skilles mellom tiltaksavhengige og trafikkavhengige drifts- og vedlikeholdskostnader. De trafikkavhengige drifts- og vedlikeholdskostnadene (slitasje som følge av endrede trafikkvolumer) for togtrafikk og overført buss- og biltrafikk beregnes på grunnlag av satsene i [3]. De tiltaksavhengige
kostnadene for jernbanen antas å være 888 2015-kroner per løpemeter dobbeltspor. Satsen er i tråd
med estimatene fra KVU for IC-området [1], korrigert for 8,2 prosent prisvekst fra 2011 til 2014 i SSBs
kostnadsindeks for drift og vedlikehold på av veier og 2,1 prosent generell inflasjon fra 2014 til 2015.
Det forutsettes samme satser for drift og vedlikehold for hele prosjektets levetid, altså at eventuell
prisvekst pga. høyere lønninger eller lignende motvirkes av produktivtetsvekst.
4.4.1 Resultater
Konsekvensene for offentlig nytte (eksklusiv investeringskostnader) er vist i Tabell 15. Overført trafikk
fra tog til bil gir det offentlige høyere inntekter fra særavgifter på drivstoff og bompenger. Drifts- og
vedlikeholdskostnadene vokser i takt med lengden på jernbanen. Operatørenes økte inntekter fra
offentlig kjøp motsvares av tilsvarende utgiftsvekst for det offentlige.

Tabell 15: Offentlig nytte. Beløp i mill ioner 2015-kroner, neddiskontert til 2020.
Forskjell fra referansealternativet (Vest for Nybyen , under samlet)
Vest for
Nybyen,
under
-

Vest for
Nybyen,
over
-

Sundland
øst

Sundland
vest

Pukerud

17

24

121

Drifts- og vedlikeholdskostnader,
infrastruktur
Offentlig kjøp av transporttjenester

-

-

-6

- 22

- 113

-

-

- 68

- 115

- 589

Andre virkninger på offentlige
budsjetter
SUM OFFENTLIG NYTTE

-

-

-

-

-

-

-

- 58

- 114

- 581

Infrastrukturavgifter

Tabell 16 oppsummerer investeringskostnadene for alle korridorer med traseer som tillater en
hastighet på 200 km/t [11]. Investeringskostnadene inkluderer kostnader for Drammen og Gulskogen
stasjon og strekningen mellom disse på 3 600 millioner kroner i alle korridorer. I tabell 16 oppgis både
ikke diskonterte investeringskostnader (dvs. totale kostnader hvor det ikke er tatt hensyn til lengden på
anleggsperioden) og neddiskonterte kostnader hvor det er forutsatt at anleggsperioden er 5 år (20202024), at investeringskostnadene spres jevnt ut over denne perioden og at diskonteringsrenten er 4
prosent.

Tabell 16: Investeringskostnader. Beløp i millioner 2015-kroner
Vest for
Nybyen,
under

Vest for
Nybyen,
over

Sundland
øst

Sundland
vest

Pukerud

Ikke diskontert

Vest for
Nybyen,
under
samlet
9 219

9 285

8 706

8 797

10 402

9 907

Neddiskontert

8 537

8 598

8 062

8 146

9 632

9 174
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Nytte for samfunnet for øvrig

Nytte for samfunnet for øvrig inkluderer endrede samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til endringer
i:


Ulykker



Støy



Lokal luftforurensing



Utslipp av klimagasser



Helse

Overføring av trafikk fra bane til vei bidrar isolert sett til lavere miljø- og ulykkeskostnader for tog og
høyere ulykkeskostnader på vei.
Støykostnader estimeres som en funksjon av trafikkarbeid og standardsatser per kjøretøykm for de
ulike transportmidlene, bortsett fra jernbanen. Støy fra jernbanen er ikke med i beregningen av prissatte effekter, da modellen ikke er egnet til å skille mellom de ulike alternativene. All støy fra jernbane
blir dermed vurdert som en ikke-prissatt effekt, se egen temarapport om dette. Støykostnaden i tabell
17 fanger dermed kun opp forskjeller i biltrafikken mellom de ulike alternativene.
Lokal luftforurensning og utslipp av klimagasser beregnes for driftsfasen. Utslipp knyttet til anleggsvirksomheten er forenklet forutsatt reflektert i avgiftene på dieselen som benyttes i anleggsmaskinene
og dermed inkludert i investeringskostnadene. Miljøeffekter i anleggsfasen er videre vurdert blant de
ikke-prissatte effektene.
Det beregnes helsegevinster av økt fysisk aktivitet ved at trafikanter går eller sykler til toget, for
trafikanter som overføres fra bil, mens det motsatte gjelder ved flere bilreiser.
Kalkulasjonsprisen for klimagassutslipp, målt i 2013-kroner per tonn CO2-ekvivalenter, er 243 kroner i
2015, 374 kroner i 2020 og 934 kroner i 2030. I Merklin interpoleres det mellom kvoteprisen på disse
tidspunktene, mens prisen etter 2030 er basert på 1,3 prosent årlig realprisvekst, i tråd med
justeringene av øvrige miljøkostnader.
4.5.1 Resultater
Overføring av reiser fra bane til vei medfører primært høyere kostnader i forbindelse med ulykker og
lavere helsegevinster av gange og sykling til togstasjoner. Dernest følger kostnader ved utslipp av
klimagasser og lokale utslipp. Tabell 17 oppsummerer konsekvensene for tredjepart.

Tabell 17: Nytte for tredjepart. Beløp i millioner 2015-kroner, neddiskontert til 2020.
Forskjell fra referansealternativet (Vest for Nybyen, under samlet)
Vest for
Nybyen,
under
-

Vest for
Nybyen,
over
-

Sundland
øst

Sundland
vest

Pukerud

- 12

- 20

- 101

Støy

-

-

0

0

-1

Lokale utslipp

-

-

-1

-2

- 10

Utslipp av klimagasser

-

-

-3

-5

- 23

Helsegevinster, overført biltrafikk

-

-

-8

- 11

- 59

SUM NYTTE FOR TREDJE PART

-

-

- 25

- 38

- 195

Ulykker
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5 SAMMENSTILLING AV KONSEKVENSER
Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av de ulike alternativene er et direkte resultat av kjøretid og
kjørelengde for tog mellom Drammen og Sande og investeringskostnadene. Korridoren over Pukerud
har lengst kjøretid og kjørelengde og høyest investeringskostnader. Det gir Pukerud en netto nåverdi
som er 3 770 millioner kroner lavere enn Vest for Nybyen, under samlet (referansealternativet).
Deretter følger Sundland vest med 1 980 millioner kroner lavere netto nåverdi enn referansealternativet, mens Vest for Nybyen, under har en marginalt lavere netto nåverdi på 80 millioner kroner.
Alternativene Vest for Nybyen, over og Sundland Øst har begge en netto nåverdi som er høyere enn
referansealternativet. Den samfunnsøkonomiske analysen av prissatte konsekvenser er sammenstilt i
Tabell 18.
Det er viktig å være klar over at tallene i Tabell 18 ikke viser den samfunnsøkonomiske lønnsomheten
for de forskjellige korridorene målt mot dagens situasjon. Total netto nåverdi for Pukerud er derfor ikke
lik -3 770 millioner kroner, men forskjellen fra Vest for Nybyen, under samlet (referansealternativ) er
-3 760 millioner kroner. Den samfunnsøkonomiske beregningen for IC-utbyggingen [1] viser at
utbygging av strekningen Drammen-Kobbervikdalen til dobbeltspor mest sannsynlig har en positiv
samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Det er ikke beregnet hvorvidt dette fortsatt er tilfelle med de
forutsetninger som ligger til grunn for den beregningen som er foretatt nå. Det kan altså ikke utelukkes
at samtlige alternativer er samfunnsøkonomisk lønnsomme sammenlignet med dagens situasjon, eller
at ikke noen er det.

Tabell 18: Netto nåverdi, forskjell fra referansealternativet ( Vest for Nybyen, under
samlet). Beløp i millioner 2015-kroner, neddiskontert til 2020.
Vest for
Nybyen,
under

Vest for
Nybyen,
over

Sundland
øst

Sundland
vest

Pukerud

Trafikantnytte

Vest for
Nybyen,
under
samlet (ref)
-

-

-

-120

-170

-870

Operatørnytte

-

-

-

-

-

-

Offentlig nytte

-

-

-

-60

-115

-580

Nytte for tredje part

-

-

-

-25

-40

-195

Restverdi

-

-3

25

-130

-280

-1 195

Skattefinansieringskostnad

-

12

-95

-65

255

280

Brutto nåverdi1

-

-15

120

-270

-860

-3 120

-

65

-485

-400

1 120

650

-

-80

605

130

-1 980

-3 770

3

4

1

2

5

6

Investeringskostnader
NETTO NÅVERDI
Rangering
1
2

2

Brutto nåverdi=(nytte+restverdi)-skattefinansieringskostnad
Netto nåverdi= brutto nåverdi - investeringskostnad
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Følsomhetsanalyser

Beregningene som er presentert ovenfor forutsetter at alle korridorer tillater hastigheter på 200 km/t.
Det vil imidlertid for alle korridorer være forbundet med lavere investeringskostnader å velge løsninger
som begrenser hastigheten til 160 km/t. Lavere hastighet vil imidlertid gi lenger reisetid, og dermed
redusert trafikantnytte. Men som det fremgår av tabell 19 er det kun snakk om svært små forskjeller i
reisetid mellom Drammen og Sande ved henholdsvis 160 og 200 km/t.

Tabell 19 Reisetid Drammen-Sande for hhv. 160 og 200 km/ t

1

Sundland øst

Sundland vest

Pukerud

160 Drammen-Sande

Vest for
Nybyen1
10:17

10:26

10:48

12:59

160 Sande-Drammen

10:43

11:13

11:17

13:50

200 Drammen-Sande

10:13

10:30

10:45

12:42

200 Sande-Drammen

10:08

10:35

10:38

13:01

For de tre alternativene Vest for Nybyen skiller reisetiden seg kun med 1-2 sekunder, hvilket ikke gir utslag i trafikantnytten

De små forskjellene i reisetid betyr at tapet av trafikantnytte ved lenger reisetid er mindre enn de
reduserte investeringskostnadene, dvs. at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å velge løsninger som
kun tillater 160 km/t istedenfor løsninger som tillater 200 km/t. Investeringskostnaden for traseer for
160 km/t er knappe 500 millioner kroner lavere enn for traseer for 200 km/t, uansett hvilken korridor
det gjelder. Likeledes er endringen i gjennomsnittlig reisetid omtrent den samme for samtlige
korridorer, ca 20 sekunder, med unntak av Pukerud hvor 160 km/t gir en økning i reisetiden på 30
sekunder sammenlignet med 200 km/t. Følsomhetsanalysen gir dermed samme økning i netto nåverdi
for alle korridorer unntatt Pukerud ved å velge 160 km/t, og denne er i størrelsesorden 300 - 350
millioner kroner. For Pukerud vil det være en lavere økning i netto nåverdi. Det vil heller ikke være
noen endring i rangeringen av korridorene ved 160 km/t istedenfor 200 km/t.
Det kan imidlertid være en opsjonsverdi knyttet til å velge 200 km/t fremfor 160 km/t. Dette er knyttet til
senere oppgradering av Skogerparsellen, dvs. parsellen etter Kobbervikdalen, hvor det å velge en
korridor som tillater 200 km/t medfører at man vil spare ytterligere kjøretid i overgangen mellom
parsellene sammenlignet med 160 km/t.9 Hvis den samlede tidsbesparelsen er omtrent 1 minutt vil en
økt investering på 500 millioner kroner kunne være lønnsom.10

9

10

Se notat med kjøretidsberegninger for korridorene Vest for Nybyen, Sundland øst, Sundland vest og
Pukerud, datert 2016-01-22
Basert på en enkel beregning hvor det forutsettes at 20 sekunders tidsbesparelse gir en samlet nytte på
drøye 150 millioner kroner.
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